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Wekelijkse informatiepagina van de gemeente Dronten

Na de zomervakantie zal de agenda van de gemeenteraad weer hervat worden.

Agenda’s van raads- en commissievergaderingen vindt u op www.dronten.nl/gemeenteraad

Agenda

Van 10 juli tot en met 3 september is een collectevrije periode in verband met de zomervakantie.  

Collectes

Voor meer informatie over de collectes zie: bit.ly/collecterooster-dronten 

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

 

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 27 juli 2022 tot en met woensdag 
3 augustus 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0853 29-07-2022 Wisenttocht Dronten, aanleggen van een betonduiker t.b.v. een  

paardenbrug  
2022-0854 01-08-2022 De Morinel 50 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-0859 02-08-2022 De Noord 1-31 Dronten, wijzigen van de balkons  
2022-0860 02-08-2022 De Rede 58 Dronten, aanleggen van een in/uitrit 
2022-0864 03-08-2022 Huidenkopersgilde 22 Dronten, vergroten van een doorgang in een  

dragende muur 
  
Wilt u een van bovengenoemde dossiers inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website 
www.dronten.nl. Het publiceren van aangevraagde omgevingsvergunningen is informatief. U kunt nog geen 
zienswijzen, bezwaar of beroep indienen. In volgende publicaties kunt u lezen of dit wel mogelijk is. 
 
Verlenging beslistermijn 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht heeft besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn 
van maximaal 6 weken: 
 
Dossier Omschrijving 

 
2022-0102 Loofklapper. kad. sectie E 2752 Biddinghuizen, bouwen van een bedrijfspand  
2022-0500 Pioniersweg 10 Dronten, realiseren van een tussenbouw en een aanbouw van een 

autobedrijf 
 
Het publiceren van deze verlenging beslistermijn is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 28 juli 2022 tot en met 
woensdag 3 augustus 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0734 Rendierweg 17 Dronten, dempen en teruggraven van sloten V 28-07-2022 
  
* = betekenis soort besluit 

 V= Verleend  VV=Vergunningsvrij G= Geweigerd  R= Van rechtswege verleend   IV=ingetrokken 
vergunning 

 
Inzage 
Wilt u een van bovengenoemde dossiers inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website 
www.dronten.nl. 
 
Bezwaar en voorlopige voorziening 
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van verzending van het besluit aan de 
aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van 
team Bedrijfsvoering POCJB. Een bezwaarschrift schort de werking van een beschikking niet op. Wanneer 
een belanghebbende de inwerkingtreding van de beschikking wil voorkomen, dient ook een verzoek om 
voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het indienen van een voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. 
 
Zowel het bezwaarschrift als het verzoek om voorlopige voorziening kunnen ook digitaal worden ingediend. 
Hiervoor is een DigiD noodzakelijk. Het bezwaarschrift kan via www.dronten.nl rubriek ‘Digitale formulieren’ 
worden ingediend. Voor de voorlopige voorziening is dit: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  
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Bekendmakingen

Bekendmakingen

Terinzagelegging vastgesteld besluit Partiele herziening 
bestemmingsplan Hanzekwartier De Noord 53-59 (2043)
Het college van Dronten maakt bekend dat er voor het plan “Partiele herziening bestemmingsplan 
Hanzekwartier De Noord 53-59 (2043)” een besluit ter inzage ligt.
Het plan ligt aan De Noord 53-59 te Dronten. In dit plan blijft de bestaande planologische regeling 
bestaan. Er wordt een ondergeschikte wijziging aangebracht waarbij het mogelijk wordt om op de 
begane grond naast commerciële ruimten ook wonen mogelijk te maken.

Het gewijzigd vastgestelde “Partiele herziening bestemmingsplan Hanzekwartier De Noord 53-59 
(2043)” ligt op grond van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage.

Ten opzichte van het ontwerp besluit bevat het vastgestelde besluit de volgende belangrijke 
wijzigingen:
- Het ontwerp “Partiele herziening bestemmingsplan Hanzekwartier en Dronten-Hanzekwartier- 

Havenkade (2043)” is op 7-7-2022 door de raad gewijzigd vastgesteld. De wijziging bestaat uit 
het vaststellen van het plan voor het adres De Noord 53-59.

- Voor de rest van het oorspronkelijke plangebied wordt het plan niet vast gesteld. Daarom is 
ook besloten om de naam van het plan aan te passen.

U kunt de betreffende stukken inzien van 11 augustus 2022 tot en met 22 augustus 2022
bij de publieksbalie van het gemeentehuis op afspraak. Het plan is ook beschikbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroepschrift/voorlopige voorziening
Tijdens de beroepstermijn die ingaat na de eerste dag van de terinzagelegging, kunt u binnen
6 weken een schriftelijk beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt geen beroep instellen indien u geen belang-
hebbende bent.

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via digitaalloket.raadvanstate.nl. Voor het digitaal 
verzenden moet u beschikken over DigiD.

Het besluit van de gemeenteraad van Dronten treedt in werking na het aflopen van de beroep-
stermijn. Ook kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening 
richten aan de Voorzitter van genoemde Afdeling. Het besluit treedt dan niet in werking voordat 
op dat verzoek is beslist.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats
Bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het gemeentehuis te Dronten liggen de 
volgende genomen verkeersbesluiten inclusief bijbehorende tekening ter inzage:

Het verkeersbesluit tot het intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats met kentekenonder-
bord:
- 2013-0451 Het gaat om een parkeervak aan Lucernehof 136 te Biddinghuizen; verzonden  op 

26-7-2022

U kunt de desbetreffende stukken gedurende 6 weken na verzenddatum van het besluit inzien.
U kunt daarvoor een afspraak maken via de website www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van verzending van de
beschikking aan de aanvrager, schriftelijk of digitaal bezwaar maken tegen dit besluit bij het
college van burgemeester en wethouders, t.a.v. team Bedrijfsvoering POCJB.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de administratie van het team Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving via telefoonnummer 14 0321.

Kijk voor alle officiële berichten op www.officielebekendmakingen.nl. Publicaties daarop zijn 
leidend. Aan bekendmakingen op papier, zoals op deze pagina, kunnen geen rechten meer
ontleend worden.

Gemeente Dronten 
Postadres:
Postbus 100, 8250 AC Dronten
E-mail: gemeente@dronten.nl
www.dronten.nl

Het Huis van de Gemeente
De Rede 1, Dronten
Telefoonnummer 14 0321 
Openingstijden: ma. t/m vr. 08.30 – 16.45 uur 
Maak eerst een afspraak (online of telefonisch) of
vraag een product of dienst aan via www.dronten.nl

Gemeentewerf
De Reest 3, Dronten
Telefoonnummer 14 0321 
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur

Milieustraat
De Schipbeek 30, Dronten 
Telefoonnummer 14 0321 
Openingstijden werkdagen: 
09.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur 
Zaterdag 08.00 – 13.00 uur

facebook.com/gemeentedronten@VolgDronten Gemeentedronten WhatsApp: (06) 51 849 073

Help mee aan de veiligheid in de
gemeente Dronten. Doe mee met Burgernet

www.burgernet.nl

Han Lammers Fonds zoekt jonge talenten
Ben jij een creatief talent tussen de 18 en 25 jaar? Wil je graag kans maken op een beurs van
€ 5.000,-? Dan zoekt het Han Lammers Fonds jou! Dit jaar geeft het fonds namelijk weer een beurs 
aan een jong en creatief Flevolands talent. Je kan de beurs nog aanvragen tot en met
26 augustus 2022 via www.flevoland.nl

Hoe je meedoet
Je komt voor de beurs van € 5.000,- in aanmerking als je in Flevoland woont en tussen de 18 en
25 jaar bent. Daarnaast is het belangrijk dat je een opleiding volgt of al bent afgestudeerd en je 
toekomst in de professionele beoefening van kunst en cultuur ligt. Uiteraard gaan we voor aan-
toonbaar talent en kun je deze financiële impuls gebruiken voor je verdere ontwikkeling.
Deze verduidelijk je met een motivering en referenties. Denk je in aanmerking te komen voor deze 
beurs, vul dan voor 26 augustus het aanvraagformulier in op flevoland.nl.

Over het Han Lammers Fonds
Het Han Lammers Fonds (HLF) ondersteunt jonge Flevolanders die een kunst- en cultuuropleiding 
volgen. Door toekenning van beurzen, levert het Han Lammers Fonds een bijdrage aan de verster-
king van cultureel talent in Flevoland.

Wet milieubeheer Melding Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten maken bekend dat zij de volgende
meldingen hebben ontvangen voor:
- Biddinghuizen, Harderringweg 10;  het slopen van een oude schuur en het bouwen van een 

nieuwe schuur
- Swifterbant, IJsselmeerdijk; het beëindigen van het gebruik van 28 windturbines

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze bedrijven hoeven geen
vergunning aan te vragen, omdat voor hen landelijk vastgestelde voorschriften gelden. 
Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken. Desgewenst kunt u de stukken inzien 
bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Dronten.

Verleende vergunningen voor evenementen
Door de burgemeester van de gemeente Dronten zijn de volgende vergunningen voor
evenementen verleend:
- 2022-0774, Meerpaalplein Dronten, organiseren van een najaarskermis van 26 oktober 

tot en met 30 oktober 2022, verzonden op 02-08-2022 

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de administratie van het team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 0321.


